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Ter attentie van de algemeen directeur,
hoofdgeneesheer, noodplancoördinator ziekenhuis

BIJLAGE(N):

CONTACT
E-MAIL:

BETREFT : Aanmaningsbrief registratie beddencapaciteit in ICMS

Geachte,

Wij hebben vanuit het comité Hospital & Transport Surge Capacity reeds meermaals
gevraagd (omzendbrief van 10/03/2020 betreft Covid-19 – Surge Capacity Plan /
omzendbrief van 14/03/2020 betreft Covid-19 – Monitoring van de behandelcapaciteit &
aanpassingen beddentypes in ICMS) dat de registratie van de beschikbare beddencapaciteit
in het nationaal veiligheidsportaal (ICMS), zonder enige uitzondering of verontschuldiging,
voor 11u.00 AM moet gebeuren. Wij hebben vandaag opnieuw moeten vaststellen dat slechts
60% van de ziekenhuiscampussen hun beddencapaciteit hebben geactualiseerd.
Er komen nog steeds meldingen binnen van ziekenhuiscampussen dat het aanmelden
binnen ICMS niet mogelijk is, terwijl we merken dat dit twee dagen voordien wel is gebeurt.
Wij richten ons tot de algemene directeurs om hiervoor de nodige maatregelen te nemen,
zich intern te organiseren en een verantwoordelijke te benoemen om de gegevens zoals
gevraagd te actualiseren. De wetgeving1 betreft het ziekenhuisnoodplan (ZNP) stelt immers
dat:
“De algemeen directeur is eindverantwoordelijke voor het actieplan, hierna
ziekenhuisnoodplan genoemd, onverminderd de verantwoordelijkheden van de
hoofdgeneesheer voor de medische aspecten van het ziekenhuisnoodplan (het
medisch ziekenhuisnoodplan of ZNP MED) en de verantwoordelijkheden van de
technisch directeur voor de technische aspecten van het ziekenhuisnoodplan (het
technisch ziekenhuisnoodplan of ZNP TEC). Vanuit die verantwoordelijkheid:
…
d) bepaalt de algemeen directeur of zijn vervanger de behandelcapaciteit van het
ziekenhuis. Hij meldt de behandelcapaciteit in het Incident Crisis Management System
(ICMS). In dit punt wordt verstaan onder behandelcapaciteit: de vrije bedden die op het
ogenblik van het incident beschikbaar zijn;
…

15 FEBRUARI 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij
het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en
hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan
1
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Wij dulden geen uitzonderingen meer en duiden hier op uw wettelijke verplichting. We
verwachten dat vanaf morgen, 17/03/2020, de beddencapaciteit voor alle
ziekenhuiscampussen wordt geactualiseerd in ICMS.

Wij zijn er van overtuigd dat u het belang van deze wetgeving begrijpt en u de nodige stappen
zal ondernemen.

Hoogachtend,

Pedro Facon
Directeur-generaal
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